SAMMENSTILLING OG VURDERING AV HØRINGSUTTALELSER OM
UTKAST TIL FORSKRIFT OM AVLSMATERIALE FRA VISSE HOLDTE
LANDDYR
Mattilsynet har mottatt fire høringsuttalelser. En sammenstilling av kommentarene blir gjengitt
og vurdert i teksten under.
Følgende høringsinstanser har uttalt seg:
Saksnr.: 2019/222859
Høringsinstans
1
2
3
4

Norges Bondelag
Norsvin
Norsk Hestesenter
Veterinærinstituttet

Merknad Ingen
merknad
x
x
x
x

1. Generelle kommentarer
Høringsinstansens syn.
Med bakgrunn i at Mattilsynet har opplyst at denne høringen hovedsakelig er av teknisk
karakter, har Norges Bondelag begrenset høringssvaret til å kommentere det Mattilsynet
eksplisitt ber om innspill på. Både de og Norsvin foretrekker begrepet «avlsmateriale»
framfor «formeringsmateriale», som ble brukt i den foreløpige oversettelsen av forordningene
til norsk. Begge viser til at «avlsmateriale» er et innarbeidet begrep som benyttes om
materiale som brukes til å oppnå avlsmessig framgang, ikke bare å øke antall dyr. De mener
innføring av et nytt begrep for et allerede kjent uttrykk vil kunne føre til unødvendig
begrepsforvirring. Norsk hestesenter (NHS) mener også at «avlsmateriale» er et bedre
uttrykk enn «formeringsmateriale» og ønsker at dette brukes i tekstene.
NHS har ellers spilt inn behov for utfyllende nasjonale og nasjonale bestemmelser, som skal
høres senere. NHS anser det som viktig at det er mulighet for unntak fra bestemmelsene for
vitenskapelige formål, og spesielt for sending og lagring av avlsmateriale til genbanker.
Mulighet for å lagre sperma fra nasjonale hesteraser er viktig å få på plass, og med antall
avlsdyr, avstander i Norge og økonomi i forvaltningsarbeidet er det viktig at kravene for å
lagre sperma for framtiden ikke er så strenge at bevaring av genetisk variasjon påvirkes
negativt. NHS støtter at Mattilsynet sørger for å ha en anledning til å gjøre enkeltvedtak for
eksempel ved sending av avlsmateriale til vitenskapelige formål eller til lagring i genbank.
NHS mener også det er behov for å ha enklere krav til avlsmateriale som skal omsettes
innenlands enn de som skal gjelde for eksport til andre EØS-stater. På hest er det et ikke
ubetydelig omfang av sending av sperma nasjonalt. NHS ser ikke behovet for like
omfattende krav til testing og hold av dyr ved sending nasjonalt som internasjonalt.
Mattilsynets vurdering
Mattilsynet har brakt videre til Utenriksdepartementets oversettelsestjeneste at det er
ønskelig at «avlsmateriale» brukes framfor «formeringsmateriale» i de norske oversettelsene
av forordningstekstene. De har tatt innspillet til følge.
Mattilsynet nevnte i høringen at artiklene 44 og 45 i forordning (EU) 2020/686 gir Mattilsynet
hjemmel til å gjøre unntak fra dyrehelsekravene for sending/mottak av avlsmateriale til
henholdsvis vitenskapelige formål og genbanker. Vi ga uttrykk for at det trolig er få som har
behov for unntak og derfor at unntak snarere gis som enkeltvedtak enn som forskrift. Vi

oppfatter at NHS støtter dette. Ellers tar vi synspunktene deres med oss i det videre arbeidet
med å lage utfyllende nasjonale og nasjonale bestemmelser.

